
Scenariusz zajęć dla dzieci 

 

Temat: ORZEŁ BIAŁY- SYMBOL NARODOWY 

Cele ogólne: 

• Zapoznanie się z jednym z symboli Polski 

• Rozwijanie świadomości narodowej u dzieci 

• Kształtowanie postaw patriotycznych 

• Doskonalenie i utrwalenie wiadomości na temat własnego kraju 

• Zapoznanie się z mapą Polski 

• Rozwijanie umiejętności manualnych 

Cele operacyjne:  

Dziecko: 

• Odsłuchuje przeczytany wiersz „ Hej dawno temu” 

• Wie jak wygląda godło Polski i potrafi je rozpoznać  

• Wie dlaczego wizerunek orła jest w godle Polski 

• Składa rozsypane elementy puzzli w całość 

• Potrafi wskazać na mapie: Warszawę, rzekę Wisłę, Morze Bałtyckie, Zakopane, Tary, 

Łódź, Gniezno, 

• Wysłuchuje fragmentu legendy „Lech, Czech i Rus” 

• Wykonuje samodzielnie orła 

• Rozwija umiejętności manualne  

• Potrafi pracować samodzielnie 

Środki dydaktyczne: 

• Wiersz „Hej dawno temu” 

• Mapa  konturowa Polski (załącznik nr 1) 

• Fragment legendy „ Lech, Czech i Rus” (załącznik nr 2) 

• Godło Polski do ułożenia (załączniku nr 3) 

• Prezentacja PowerPoint – „NASZ ORZEŁ BIAŁY. Instrukcja wykonania orzełka krok 

po kroku” (PDF https://wbp.lodz.pl/pliki/nasz-orzel-bialy-instrukcja%20wykonania-

https://wbp.lodz.pl/pliki/nasz-orzel-bialy-instrukcja%20wykonania-krok-po-kroku.pdf


krok-po-kroku.pdf lub PPTX https://wbp.lodz.pl/pliki/nasz-orzel-bialy-instrukcja 

wykonania-krok-po-kroku.pptx ) 

Materiały: 

• Czerwony karton,  

• Nożyczki,  

• Klej 

• Biała farba,  

• Pędzelek,  

• Rolka po papierze toaletowym, 

• Żółty karton,  

• Bibuła bądź plastelina,  

Czas trwania zajęć: 

• 30 min 

Grupa wiekowa: 

• 4-6 lat 

Forma zajęć:  

• Grupowa 

• Indywidualna 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie: 

• Wprowadzenie do tematu poprzez odsłuchanie wiersza „ Hej, dawno temu” 

(https://youtu.be/BJk0jTjdPNM) 

• Rozmowa związana z wierszem:  

- jak miał na imię bohater wiersza? 

- dlaczego ważny dla Polski jest orzeł biały? 

- jakie święto obchodzą dzieci w wierszu? 

• Zaznaczenie na mapie Polski poszczególnych punktów geograficznych (załącznik nr 1):  

1. Warszawa (stolica Polski),  

2. Gdańsk, 

3. Łódź,  

4. Gniezno, 

5. Zakopane, 

6. Morze Bałtyckie, 

7. rzeka Wisła, 

8. Tatry  

Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom na dużej mapie Polski poszczególne miejsca 

geograficzne (chętne dzieci mogą przeczytać napisy na głos), a następnie samodzielnie 

zaznaczają je na swoich kartach pracy. 

2. Część właściwa zajęć 

• Przeczytanie przez prowadzącego zajęcia fragmentu legendy o Lechu, Czechu i Rusie 

(załącznik nr 2). Nauczyciel dopowiada dzieciom, że pierwszą osadę, którą wybudował 

nasz przodek nazwano - Gniezno - od nazwy orlego gniazda. 

• Rozmowa z dziećmi na temat legendy: 

- jak nazywali się trzej bracia? 

- który z nich zobaczył gniazdo i ogromnego ptaka? 

- jak nazywał się ten ptak i jakiego był koloru? 

- jaką nazwę nosił pierwszy gród który wybudował Lech? 

• Ułożenie godła Polski z rozsypanych puzzli 

https://youtu.be/BJk0jTjdPNM


Prowadzący rozdaje dzieciom w kopertach, pocięte puzzle wzdłuż linii. Uczestnicy zajęć 

odpowiednio dopasowując poszczególne elementy, tworzą godło Polski (załącznik nr 3) 

• Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi o znaczeniu symbolu narodowego jakim jest Orzeł 

Biały:  

- barwy biały i czerwony mają duże znaczenie 

- biel symbolizuje siłę i dostojność orła, a czerwień oznacza jego waleczność. 

• Mała burza mózgów : 

- gdzie można znaleźć nasze godło? – bywa w klasie, na banknotach i monetach, urzędach, 

mundurach, dokumentach. 

 

3. Ekspresja 

Dzieci na zakończenie zajęć samodzielnie robią orzełka wykorzystując rolki po papierze 

toaletowym. Nauczyciel pokazuje dzieciom instruktarz wykonania orzełka wykorzystując 

prezentacje PowerPoint (PDF https://wbp.lodz.pl/pliki/nasz-orzel-bialy-

instrukcja%20wykonania-krok-po-kroku.pdf lub PPTX https://wbp.lodz.pl/pliki/nasz-

orzel-bialy-instrukcja wykonania-krok-po-kroku.pptx )  

 

4. Zakończenie 

Prezentacja powstałych prac plastycznych i ich omówienie. Podziękowanie za udział  

w zajęciach. Porządkowanie stanowisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz zajęć opracowała Agnieszka Piątkowska  

Dział Dziecięcy (w organizacji)  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. M. J. Piłsudskiego 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

Warszawa Morze Bałtyckie Zakopane 

Łódź Gniezno Tatry 

rzeka Wisła Gdańsk  



Załącznik nr 2 

 

„Jak głosi legenda, trzej bracia Lech, Czech i Rus wyruszyli w świat, by znaleźć dla 

siebie i swoich ludzi najlepsze miejsce do życia. Pierwsze poszukiwania zakończył Rus, drugi 

odłączył się Czech, tylko Lech nadal podążał przez pola i lasy. Dzień chylił się ku wieczorowi, 

kiedy Lech postanowił położyć się pod wielkim dębem i odpocząć. Gdy spojrzał w górę,  

na szczycie korony  zobaczył wspaniałe gniazdo, a w nim ogromnego ptaka. Był to orzeł. Nagle 

ptak zerwał się do lotu, wzbił wysoko, jakby chciał skrzydłami sięgnąć zachodzącego słońca. 

Lech stał jak zaczarowany i podziwiał cudowny widok białego orła na tle czerwonego słońca. 

Wtedy zdecydował, że tu właśnie zbuduje osadę dla swojego rodu, a biały orzeł na czerwonym 

tle będzie jego znakiem rozpoznawczym.”  

(cyt. z książki „Wielka księga małego patrioty” wyd. MAC S.A. 2018 ze zbiorów 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, sygnatura BD PN N 93/94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 


